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Forslag til beslutning
Punkt 183

Forslag til beslutning Ændringsforslag

183. noterer sig, at kommissær Oettinger 
organiserede en interinstitutionel 
rundbordsdiskussion om udvælgelse og 
udnævnelse af den øverste ledelse den 25. 
september 2018, selv om mødet 
tilsyneladende ikke førte til nogen konkrete 
resultater; opfordrer derfor Kommissionen 
til at gennemføre punkt 29 i sin beslutning 
om Kommissionens integritetspolitik i 
praksis;

183. noterer sig, at kommissær Oettinger 
organiserede en interinstitutionel 
rundbordsdiskussion om udvælgelse og 
udnævnelse af den øverste ledelse den 25. 
september 2018; beklager dog, at eftersom 
mødet tilsyneladende ikke førte til nogen 
konkrete resultater, kunne dette berolige 
Kommissionen i dens synspunkt om, at 
den måde, som institutionerne 
gennemfører reglerne på, både er 
passende og egnet til formålet1a opfordrer 
derfor Kommissionen til at gennemføre 
punkt 29 i sin beslutning om 
Kommissionens integritetspolitik i praksis;

__________________

1a Europa-Kommissionens udtalelse om 
Den Europæiske Ombudsmands 
henstilling – klage fra Europa-
Parlamentets delegationer, ref. 
488/2018/KR og 514/2018/
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243. anmoder på ny Kommissionen og 
medlemsstaterne om at indføre forsvarlige 
procedurer med henblik på at verificere 
tidspunktet for, årsagen til og beløbet for 
korrigerende foranstaltninger, og om, at de 
tilvejebringer oplysninger, der så vidt 
muligt afstemmer det år, hvor betalinger 
foretages, med det år, hvor den pågældende 
fejl opdages, og det år, hvor inddrivelser 
eller finansielle korrektioner meddeles, i 
noterne til regnskabet; anmoder 
Revisionsretten om at angive den 
korrektionssats, der blev anvendt til at 
beregne fejlforekomsten i dens 
årsberetning, samt den oprindelige 
fejlforekomst før korrektioner;

243. anmoder på ny Kommissionen og 
medlemsstaterne om at indføre forsvarlige 
procedurer med henblik på at verificere 
tidspunktet for, årsagen til og beløbet for 
korrigerende foranstaltninger, og om, at de 
tilvejebringer oplysninger, der så vidt 
muligt afstemmer det år, hvor betalinger 
foretages, med det år, hvor den pågældende 
fejl opdages, og det år, hvor inddrivelser 
eller finansielle korrektioner meddeles, i 
noterne til regnskabet; anmoder 
Revisionsretten om at angive den 
korrektionssats, der blev anvendt til at 
beregne fejlforekomsten i dens 
årsberetning, samt den oprindelige 
fejlforekomst før korrektioner; beklager, at 
dette ikke blev gjort i årsberetningen for 
2017;

Or. en


